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Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 22. juni 2018 truffet vedtak i 
 
 
Sak nr: 18-027 (arkivnr: 18/420) 
  
Saken gjelder: Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett 
  
Utvalgsmedlemmer: Bjørn Eirik Hansen (leder) 

Heidi Heggdal 
Ketil Myhre 
Svein J. Magnussen 
Turid Ellingsen 

  
Offentlighet: Vedtaket er offentlig, jf. offentlighetsloven § 3. 
  
Vedtak: 1. Klagen avvises i den utstrekning den gjelder forhold 

Tilsynsutvalget ikke har myndighet til å vurdere.  
 

 2. Det foreligge for øvrig ikke grunnlag for anvendelse av 
disiplinærtiltak overfor tingrettsdommer B. 
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Innledning: 
 
Ved brev av 13. mars 2018 har A klaget på tingrettsdommer B ved X tingrett. Klagen gjelder 
dommeratferd og sen saksbehandling. Klagen er forelagt tingrettsdommer B, som ved brev av 20. 
april 2018 har avgitt uttalelse. Utvalget har videre innhentet uttalelse fra bostyrer C. Klagen er 
supplert ved brev av 1. mai 2018. Sorenskriver D ved X tingrett er orientert om klagen.  
 
Saksfremstilling: 
 
Klagen gjelder en konkursbobehandling, hvor klager var en av aksjonærene i selskapet som 
begjærte oppbud. Oppbud ble fremsatt 30. mai 2017 og konkurs ble åpnet samme dag. Retten 
mottok 5. oktober 2017 sluttinnberetning, men bobehandlingen var per 20. april 2018 ikke 
avsluttet.  
 
Klager – A – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Saksbehandlingen har vært forlenget på grunn av forhold ved dommerens handlemåte, og på den 
måten har han blitt fratatt vesentlige rettigheter.  
 
Dommeren besvarte ikke hans henvendelse av 27. desember 2017, og avsluttet saken som følge 
av at han «ikke har reist tvist mot konkursboet innen den gitte frist 31. januar 2018». Han har 
under hele bobehandlingen forholdt seg til tidsfrister og kommet med innsigelser som ble avfeiet 
og bagatellisert først fra bostyrer og så fra dommer. Dommeren hevdet at han har oversittet en 
frist som gikk ut tre uker før dommeren sendte sitt skriv til han.  
 
Dommeren sjekket ikke det at han påpekte at bostyrer kjente det ene styremedlemmet, og at 
bostyrer overfor styremedlemmet hevdet at konkursbehandlingen ikke ville medføre problemer. 
En dommer bør sjekke bostyrers habilitet.  
 
Dommeren har ikke tatt hensyn til at han påpekte fordeling av kreditorene.  
 
Dommeren har ikke tatt hensyn til misforholdet han påpekte, der den som sto for realisering av 
aktiva beregnet seg et urimelig lavt honorar. Dette tyder på at saken kan ha vært oppgjort på 
kammerset. Aktiva ble solgt for rundt en tredjepart av det budet han ga inn innen fristen, uten å 
kontakte han. Dette selv om han hadde vist tydelig interesse via e-post at han ville by på aktiva. 
Dommeren mener tydeligvis ikke at det var noen grunn å påpeke at bostyreren ikke tydelig 
formidlet hans interesse til medhjelperen som effektuerte salget. Medhjelperen fikk et honorar 
på kr 3384,72 inkl. mva, og han finner seg ikke i at dommeren ikke reagerer på at dette må være 
et for lavt honorar for det påståtte arbeidet. Dommeren burde ha undersøkt medhjelperens 
arbeid.  
 
Han finner det helt uakseptabelt at bostyrer lar den ene kreditoren oppbevare aktiva i sitt private 
hus. Dette hadde dommeren heller ingen innsigelser mot.  
 
Bostyrers frist på 31. januar 2018 var umulig å forholde seg til, og bostyrer uttaler seg uriktig her. 
Dette er begrunnet av dommeren. Han lurer også på hvorfor han som sivilperson skal måtte rette 
søksmål der saksomkostninger vil langt overstige det omtvistede beløp. Dette er en uryddig 
opptreden, der bostyrer forsøker å vri seg unna ved å komplisere forholdet maksimal for han.  
 
Styremedlemmet opplyste at bostyrer hadde uttalt at konkursbehandlingen ikke ville bli en 
forstyrrelse for styremedlemmet. Han mener habilitetskravet må vurderes ut fra dette, og ikke ut 
fra det forutgående møtet.  
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Det hadde kostet lite for bostyrer å gjøre han oppmerksom på at han måtte kontakte medhjelper i 
forbindelse med kjøp av aktiva, ikke bare gjøre oppmerksom på at medhjelper var satt til å 
disponere salget.  
 
Den andre aksjonæren har fått særbehandling ved at aksjonæren kom for sent til første møtet i 
bobehandlingen, men aksjonæren fikk likevel uttale seg etter at han var gått og etter at 
dommeren hadde hevet møtet. Aksjonæren fikk også gi et bud etter fristen.  
 
Innklagede – tingrettsdommer B – har i hovedsak vist til følgende: 
 
Når det gjelder saksbehandlingstid viser han til at denne er på ca. fem måneder, noe som er 
innenfor normen for kategori. Selve avslutningen av boet ble trukket ut i tid som følge av klagers 
merknader til bostyrer. Det gjør seg gjeldende misforståelser i forhold til praktisk bobehandling.  
 
Bobehandlingen er ikke avsluttet, og dette skyldes for det første at en ønsket å avvente klagers 
bebudede reaksjon. I tillegg skyldes det andre gjøremål. Klager sendte 27. desember 2017 en e-
post til saksbehandler, og ved en feil ble denne ikke printet ut før 5. februar 2018. E-posten ble 
oversendt bostyrer 6. februar 2018. De spørsmål som klager reiste i sin e-post ble besvart av han 
ved brev av 19. februar 2018.  
 
Når det gjelder bostyrers habilitet, undersøkte retten som vanlig om konkursdebitor tidligere 
hadde vært eller var involvert i konkurs, slik at samme bostyrer kunne bli oppnevnt. Da søket ikke 
ga noe treff, ble advokat C oppnevnt og habilitet avklart. Bostyrer opplyste å ha truffet et av 
styremedlemmene på en fest en gang, men ellers ikke hatt noe med vedkommende å gjøre. Det 
var åpenbart at det ikke forelå noen inhabilitetsgrunn. 
 
Retten oppfatter at klager mener at forfordeling har skjedd i favør av den andre kreditoren, i og 
med at denne kreditoren fikk kjøpt boets eneste aktiva, etter å ha gitt et bud som etter hva han 
forstår hadde forbehold. Budet fra klager var avgitt med forbehold om særskilt dekningsadgang, 
klager skulle være den eneste fordringshaver. Budet kunne selvsagt ikke aksepteres. Realisering 
av aktiva er en del av bostyrers oppgaver, og utover det har han ingen kommentar.  
 
Han har registrert at medhjelper har krevd et honorar som oppfattes å være i samsvar med 
etablert nivå, og forøvrig har han ingen merknader til medhjelpers honorarkrav.  
 
Han har ingen kommentarer til oppbevaring av aktiva, utover at det er bostyrer som tar hånd om 
aktiva.  
 
Bostyrer – advokat C – har i hovedsak uttalt følgende: 
 
Om tidsbruken har han ingen særskilte kommentarer utover å påpeke at han ikke ser 
sammenhengen mellom påstått forlengelse av saksbehandlingstid og hvilke rettigheter klager i så 
fall er fratatt. Klager har blitt holdt orientert om bobehandlingen på vanlig måte.  
 
Klager har flere ganger påpekt forhold ved bobehandlingen han er misfornøyd med, og har blitt 
gjort kjent med at klager for de spørsmålene må reise søksmål mot boet. Det er slik han ser det 
ikke riktig at klager under hele bobehandlingen har forholdt seg til tidsfrister, klager har tvert imot 
oversittet fristen for å reise søksmål mot boet.  
 
På vanlig måte ble det foretatt habilitetsundersøkelse i forkant av oppdraget. Hans møte med 
styremedlemmet ble ikke ansett som noen inhabilitetsgrunn. Han har forøvrig ikke uttalt overfor 
styremedlemmet at bobehandlingen ikke ville medføre problemer for styremedlemmet. Når det 
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er sagt har han ikke hatt kritiske merknader til styremedlemmets rolle i forbindelse med 
konkursbehandlingen.  
 
Klager er gjort kjent med fremgangsmåter for å fremme erstatning, enten i form av krav mot boet 
eller mot bostyrer og/eller medhjelper. Det er ikke utbetalt dividende i boet. Det retten har 
avgjort er kun å innstille bobehandlingen fordi det ikke er midler til ytterligere bobehandling, og 
på bakgrunn av at det ikke er reist søksmål mot boet.  
 
De mottok flere bud på boets aktiva, blant annet fra klager, men på grunn av forbehold og andre 
forhold kunne ingen av budene aksepteres. Budet fra aksjonær var uten forbehold og 
nødvendiggjorde ikke kostnader med forsendelse, og ble derfor godtatt av bostyrer. Han er enig i 
at fakturaen fra medhjelper er rimelig, men dette kan vanskelig dommeren eller andre lastes for. 
Medhjelper ble gjort kjent med klagers interesse, og klager var kjent med at det var oppnevnt 
medhjelper for salget. Klager tok aldri kontakt med medhjelper, og medhjelper hadde derfor lagt 
til grunn at klager ikke lenger var interessert i utstyret. Klager har kritisert han og medhjelper for 
ikke å ha kontaktet klager, og klager har da blitt oppfordret til å rette krav i form av søksmål mot 
boet eller mot bostyrer/medhjelper.  
 
Det er ikke dommeren som har herredømme over hvor utstyret blir oppbevart, og utstyret var 
allerede oppbevart hjemme hos aksjonær da konkurs ble åpnet, og medhjelper fikk tilgang til 
utstyret når de ba om det og medhjelper oppbevarte utstyret inntil det ble solgt. Dommeren 
hadde på dette tidspunkt intet kjennskap til hvor utstyret befant seg.  
 
Tilsynsutvalget for dommere ser slik på saken: 
 
Tilsynsutvalget legger til grunn at saken er klar for realitetsbehandling. Partene er orientert om 
retten til å forklare seg muntlig for utvalget, men ingen av dem har bedt om å få avgi forklaring, jf. 
domstolloven § 238 annet ledd. Tilsynsutvalget har ikke funnet grunn til å pålegge noen av 
partene å forklare seg for utvalget. 
 
Fristen for å klage en dommer inn for Tilsynsutvalget er tre måneder etter at forholdet fant sted, 
eventuelt tre måneder etter at klageren ble kjent med eller burde vært kjent med dette forholdet, 
jf. domstolloven § 237 fjerde ledd. Deler av klagen knytter seg til forhold som ligger lenger tilbake 
i tid enn tre måneder før klagen ble inngitt. Utvalget har imidlertid, etter en konkret vurdering, 
kommet til at klagen på bobehandlingen kan ses som ett sammenhengende forhold. Klagefristen 
anses dermed ikke utløpt for noen av punktene i klagen. 
 
Tilsynsutvalget for dommere kan treffe vedtak om disiplinærtiltak dersom en dommer forsettlig 
eller uaktsomt overtrer de plikter som stillingen medfører, eller for øvrig opptrer i strid med god 
dommerskikk, jf. domstolloven § 236 første ledd. 
 
Utvalget oppfatter det slik at klagen bygger på at klager er misfornøyd med bobehandlingen og 
resultatet av denne. Deler av klagers anførsler retter seg således i realiteten mot hvordan den 
oppnevnte bostyreren har utført sitt oppdrag. Som nevnt følger det av domstolloven § 236 første 
ledd at Tilsynsutvalgets kompetanse er begrenset til å treffe vedtak om disiplinærtiltak overfor 
dommere. Bostyrers utførelse av sitt oppdrag faller derfor utenfor det utvalget kan vurdere. 
Utvalget har heller ikke kompetanse til å vurdere hvordan bostyrers medhjelper har utført sitt 
oppdrag.  
 
Det faller også utenfor Tilsynsutvalgets myndighet å vurdere forhold som kan brukes som 
grunnlag for anke, jf. domstolloven § 236 fjerde ledd. Dette gjelder for eksempel innsigelser mot 
dommerens beslutninger i forbindelse med saksbehandlingen eller innvendinger mot selve 
rettsavgjørelsen.  
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Klagers anførsel om at det var galt av dommeren å avslutte bobehandlingen, anses å rette seg 
mot dommerens beslutning om å innstille bobehandlingen etter konkursloven § 135. Dette er en 
rettsavgjørelse som kan ankes og som derfor ikke kan vurderes av Tilsynsutvalget. Denne delen av 
klagen blir derfor å avvise.  
 
Klagen retter seg for øvrig mot at dommeren ikke har «reagert» på klagers innsigelser mot 
bostyrers bobehandling, herunder hvordan boets aktivum ble realisert og oppbevart. Videre 
retter klagen seg mot at dommeren ikke har vurdert bostyrerens habilitet og at saksbehandlingen 
har blitt forsinket. Dette er forhold Tilsynsutvalget kan vurdere. 
 
Tilsynsutvalget vurderer først anførselen om at dommeren ikke har «reagert» på klagers 
innsigelser mot bostyrers bobehandling. Ved denne vurderingen tas det utgangspunkt i at det er 
tingretten som er ansvarlig for bobehandlingen selv om det er oppnevnt bostyrer. Ved 
oppnevnelsen overlates det imidlertid til bostyreren å forestå behandlingen av boet på rettens 
vegne. Det ligger således til bostyreren å velge fremgangsmåten for gjennomføringen av 
bobehandlingen, herunder blant annet hvordan boets aktiva skal realiseres. Konkursdebitor og 
kreditorer kan imidlertid henvende seg til tingretten, som har instruksjonsmyndighet i forhold til 
bostyrer, dersom de er misfornøyde med bobehandlingen. Dommeren vil ha plikt til å følge opp 
slike henvendelser. 
 
Klagers innsigelser mot bobehandlingen ble først fremsatt etter at bostyrer avga sin 
sluttredegjørelse til tingretten den 4. oktober 2017. I redegjørelsen foreslås bobehandlingen 
innstilt fordi det ikke var midler til videre bobehandling og at videre bobehandling uansett ikke ble 
vurdert å kunne tilføre boet ytterligere midler. På dette tidspunktet var boets aktivum realisert 
med bindende virkning for boet. Det var således ikke faktisk anledning for dommeren til å gripe 
inn i forhold til innsigelsene vedrørende hvordan aktivumet var oppbevart og realisert. 
Dommeren hadde derfor ingen foranledning til å vurdere å gi direktiver til bostyreren.  
 
Tingretten ba bostyrer besvare klagers innsigelser og dette ble gjort ved bostyrers brev av 12. 
desember 2017, med kopi til tingretten. I brevet ble klager gitt frist til 31. januar 2018 med å reise 
søksmål mot boet. Klager gjentok sine innsigelser mot bobehandlingen, herunder bostyrers 
behandling av boet aktivum, i epost til tingretten den 27. desember 2017. Disse ble besvart av 
dommeren ved brev av 19. februar 2018. Her vises det blant annet til at boets aktivum er solgt og 
at klager ikke har reist søksmål innen fristen som utløp den 31. januar 2018.  
 
Tilsynsutvalget finner på denne bakgrunn at klagers innsigelser mot bobehandlingen er besvart på 
en forsvarlig måte.  
 
Grunnlaget for klagers anførsel om at saksbehandlingen har blitt forsinket på grunn av 
dommerens handlemåte er noe uklar. Klager har imidlertid vist til at hans epost av 27. desember 
2017 først ble besvart den 19. februar 2018, samtidig som hans frist for å reise søksmål var satt til 
31. januar 2018. Dommeren har i sin uttalelse til Tilsynsutvalget opplyst at eposten, som var sendt 
til en saksbehandler i tingretten, ved en feil ikke ble utskrevet til ham før den 5. februar 2018.  
 
For at det skal være grunnlag for disiplinærreaksjon som følge av forsinket saksbehandling må det 
være påvist en betydelig overskridelse av saksbehandlingstiden uten at det er rimelig grunn for 
overskridelsen. Det kreves i tillegg at dommeren kan klandres for forsinkelsen. Denne terskelen er 
ikke overskredet i dette tilfellet. Det er ved denne vurderingen lagt vekt på at henvendelsen ble 
besvart under to måneder etter at den ble mottatt i tingretten og to uker etter at dommeren ble 
kjent med den. Videre er det lagt vekt på at dommeren ikke kan klandres for at han først ble gjort 
kjent med henvendelsen den 5. februar 2018 og at de spørsmål som stilles i e-posten også er 
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besvart ved bostyrers brev av 12. desember 2017 og 21. desember 2017. Tilsynsutvalget finner 
etter dette at det ikke er grunnlag for å kritisere dommeren for sendrektig saksbehandling. 
 
Når det gjelder anførselen om at dommeren ikke har sjekket bostyrers habilitet, viser utvalget til 
at både bostyrer og dommeren i sine uttalelser har opplyst at det ble foretatt en vurdering av 
hans habilitet før oppnevningen. Dommerens konkrete vurdering av dette spørsmålet ligger 
utenfor det utvalget kan vurdere. Utvalget kan heller ikke se at det er fremsatt noen formell 
habilitetsinnsigelse mot bostyreren under bobehandlingen. Det foreligger således heller ikke 
grunnlag for kritikk mot dommeren på dette punktet.  
 
Etter dette finner utvalget ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak overfor 
tingrettsdommer B.  
 
Tilsynsutvalget for dommere fatter etter dette slikt enstemmig 
 

vedtak: 
 
 
1. Klagen avvises i den utstrekning den gjelder forhold Tilsynsutvalget ikke har myndighet til å 

vurdere.  
 
2. Det foreligge for øvrig ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak overfor 

tingrettsdommer B. 
 
 
 


